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1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 

Salas novads atrodas Zemgales plānošanas reģionā, ko veido Salas un Sēlpils pagasti ar 

kopējo platību 317,12 km². 

Abi novada pagasti ir ļoti atšķirīgi, Sēlpils pagasts ir bagāts ar kultūrvēsturisko mantojumu 

un skaistām ainavām, savukārt, Salas pagastā ir attīstīta uzņēmējdarbība un sociālā 

infrastruktūra. Novada administratīvais centrs atrodas Salas pagasta Salas ciemā. 

Salas bibliotēka ir Salas novada pašvaldības struktūrvienība, kas veic novada kultūrizglītības 

uzdevumus un mērķus pakalpojumu sniegšanā novada iedzīvotājiem un viesiem. Sala 

atrodas 6 km attālumā no Jēkabpils. Katrā pagastā ir 2 bibliotēkas. Salas bibliotēka atrodas 

novada un pagasta centrā, vienā ēkā ar pašvaldību. 

2019.gadā  izmaiņas bibliotēkas juridiskajā statusā nav notikušas, bibliotēkas akreditācija 

pārskata periodā nav notikusi. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Kopā (EUR)    

Pašvaldības finansējums 24794 26600 26584 

Citi ieņēmumi:    

t.sk. maksas pakalpojumi    

t.sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t.sk. VKKF finansējums    

t.sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2017 2018 2019 

Izdevumi kopā (EUR) 24794 26600 26584 

Darbinieku atalgojums (bruto) 14691 15597 15529 

Krājuma komplektēšana 2338 2749 2882 

 

Finansējums bibliotēkas funkciju veikšanai ir atbilstošs  un attīstību veicinošs. Kopējais 

atalgojums darbiniekiem ir nedaudz mazāks sakarā ar to, ka bibliotēkas vadītāja bija 

bezalgas atvaļinājumā. Ir nopirkti 2 jauni datori. 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Bibliotēkas telpas ir iekārtotas atbilstoši prasībām, nav veikti un plānoti remontdarbi, jo uz 

jaunām telpām pašvaldības ēkā bibliotēka pārcēlās 2010.gadā. Nav plānota telpu 

paplašināšana. 

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums darbam ar bērniem ir labs. Bērnu literatūra 

izvietota atsevišķā telpā, kas atdalīta ar stikla sienu. Mazākiem bērniem grāmatas ir zemākos 

plauktos un speciālās grāmatu kastēs. Papildināts galda spēļu klāsts. Pie stikla sienas ir 

pielikts stienis, lai varētu izlikt izstāžu eksponātus. Bibliotēkas apmeklētājiem pieejami 5 

datori, multifunkcionālā iekārta dokumentu drukāšanai, kopēšanai un skenēšanai. Arī šī 

telpa ir aiz stikla sienas un darbiniekiem labi pārredzama. 2019.gadā iegādāti 2 jauni datori 

un budžeta pieprasījumā nākamam gadam paredzēti vēl 2 jauni. Bibliotēkai ir nopirkts 

ārējais cietais disks, kurā papildus tiek uzglabāta svarīga informācija un fotoattēli. 
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4. Personāls 
 

Salas bibliotēkā strādā 2 darbinieces uz pilnu slodzi. Bibliotēkas vadītājai Silvijai Lazdiņai ir 

augstākā izglītība, strādā bibliotēkā kopš 1985.gada. Bibliotekārei Rutai Lavrinovičai ir 

vidējā speciālā izglītība, strādā kopš 1998.gada. Izmaiņu personālā sastāvā nav. Abas 

darbinieces apmeklēja profesionālās pilnveides pasākumus un tika gūtas labas zināšanas un 

ierosmes turpmākajām darbam. 

Esam piedalījušies JGB rīkotajā novadpētniecības konkursā “Kur tas bija”? un ir saņemta 

pateicība. 

Par piedalīšanos Ziemeļvalstu literatūras nedēļā esam saņēmuši Ziemeļvalstu Ministru 

padomes biroja un LNB pateicības vēstuli . 

Bibliotekāre Ruta Lavrinoviča 2019 gadā ir saņēmusi pateicības no Salas novada 

pašvaldības un Kultūras pārvaldes par ilggadēju, radošu un profesionālu darbu. 

Finansējums personāla attīstībai ir atbilstošs, apmeklējam pieredzes apmaiņas braucienus un 

profesionālās pilnveides kursus un seminārus 

 Bibliotekāre Ruta Lavrinoviča apmeklēja profesionālas pilnveides mācības : 

Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi-8 akadēmiskās mācību 

stundas 

Savu resursu atjaunošana vai kā bez stresa lietderīgi vadīt savu dzīves un darba laiku-6 

stundas 

Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā-8 stundas 

Ilgtspējīgas attīstības mērķi bibliotēkās-5 stundas 

 
Bibliotēkas darbinieces apmeklēja JGB rīkotos profesionālās pilnveides pasākumi 

Jēkabpils reģiona un Neretas novada bibliotēku sanāksme 21.03 

Bibliotēku nedēļas sanāksme 23.04 

Jēkabpils reģiona un Neretas novada bibliotēku sanāksme 23.05 

Izbraukuma seminārs uz Krustpils novada bibliotēkām 6.06 

Jēkabpils reģiona un Neretas novada bibliotēku sanāksme 10.10 

Jēkabpils reģiona un Neretas novada bibliotēku sanāksme 7.11 

Praktisks seminārs “Ilgtspējīgas attīstības mērķi bibliotēkās” 21.11 

Bibliotēku darbinieku noslēguma seminārs decembrī 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2017 2018 2019 % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 550 598 605 +8.7%; +1.2% 

t.sk. bērni 247 231 259 -6.5%; +12.1% 

Bibliotēkas apmeklējums 4839 4685 4594 -3.2%; -1,94% 

t.sk. bērni 1505 1516 1651 +0.7%; +8.9 

Virtuālais apmeklējums   158  

Izsniegums kopā 8428 8450 7332 +0.3%; -13.2% 

t. sk. grāmatas 4543 4827 4463 +6.3%; -7.5% 

t.sk. periodiskie izdevumi 3885 3623 2869 -6.7%; -20.8% 

t.sk. bērniem 993 1242 1424 +25.1%; 

+14,6% 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz.skaitapagastā, 

pilsētā, reģionā* 

36.9 39.9 41.4 +8.1%; +3.8% 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 87 88 101 +14,7%; 

Iedzīvotāju skaits 1541 1497 1461 -2.9%; -2.4% 

 

Esam priecīgas, ka bibliotēkas apmeklētājiem nāk klāt jauni pakalpojumi un uzlabojas 

lietotāju apkalpošanas iespējas.  

2019.gadā ir palielinājies reģistrēto bibliotēkas lietotāju skaits, arī bērnu skaits. Arī 

bibliotekārā aptvēruma procents ir lielāks. Samazinājušies apmeklējumu un izsniegumu 

rādītāji, jo arvien vairāk iedzīvotājiem ir pieejams internets mājās un darbā. 

Jaunu lasītāju piesaiste notiek bibliotēkas rīkoto pasākumu laikā. Ir nākuši klāt jauni lasītāji 

no Jēkabpils, Sēlijas un Biržiem. Atsauksmes par bibliotēkas darbību ir labas. 

Lietotājiem tiek piedāvāta iespēja autorizēties  izmantot elektroniskā kataloga piedāvājumus 

un e-grāmatu www.3td.lv . Daži lietotāji to izmanto un ir apmierināti. Pakalpojumu izmanto 

studenti un skolēni, atlasot sev vajadzīgo grāmatu, bet ir arī viedoklis, ka labāk lasīt grāmatu 

papīra formātā. Lietotāji tiek mutiski apjautāti par piedāvāto pakalpojumu klāstu un 

kvalitāti. 

Ir bijuši dažādi priekšlikumi arī no jauniešu puses ,bet telpu iespējas ir tādas, kādas ir. Tāpēc 

esam izmantojuši arī pašvaldības telpas pasākumiem. 

Ārējo apkalpošanas punktu nav. Ir bijuši piedāvājumi grāmatu piegādei mājās, ja cilvēkiem 

ir grūtības ar pārvietošanos. Bibliotēka ir pieejama personām ar īpašām vajadzībām, tā 

atrodas 1.stāvā, ārpusē ir uzbrauktuves, durvīm nav sliekšņu. Šo iespēju izmanto arī vecāki 

ar bērnu ratiņiem. 

Pakalpojumi atsevišķām mērķgrupām – bezdarbniekiem, mājsaimniecēm un senioriem 

visvairāk tiek sniegti darbā ar datoru, meklējot informāciju, palīdzot izdrukāt un nokopēt 

dokumentus. Visi interesenti tiek aicināti apmeklēt tematiskos pasākumus un apskatīt 

dažādās literārās, radošo darbu un fotoizstādes. 

Dārzkopjiem bija tikšanās ar SIA Sedumi dārzkopības nodaļas vadītāju Agnesi Vilcāni, kura 

pastāstīja par jaunumiem dārzkopībā. Savukārt cilvēkiem, kuri interesējas par veselību bija 

iespēja tikties ar biškopi no z/s “Dzilnas” Jūliju Lavrinoviču, kura stāstīja par biškopības 

produktu pareizu lietošanu un bišu dzīvi. 

Esam aicinājuši mūsu lasītājus uz tikšanos lasītāju kopā “Lasāmprieks”. Šajās tikšanās 

runājām par jaunajām grāmatām, bija tikšanās ar mūsu bibliotēkas viesiem un darbojāmies 

arī radoši.  

Bibliotēkas lietotāji arī jautāja grāmatas un preses izdevumus par sev interesējošām tēmām . 

Lielākā dala  pieprasījumu tika izpildīta, ja bija vajadzība vērsāmies pie kolēģiem citās 

http://www.3td.lv/
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bibliotēkās, izmantojām interneta resursus, piedāvājām novada speciālistu pakalpojumus un 

centāmies izpildīt lietotāju pieprasījumus. 

Pavisam gada laikā sniegtas 228 dažādas tematiskās uzziņas. 

Iedzīvotājiem ir pieejama pašvaldības informācija novada mājas lapā www.salasnovads.lv 

,Salas Novada Vēstis un LED ekrāns novada centrā. Bibliotēkā visu laiku ir lasāmi Salas 

novada pašvaldības izdevumi “Salas Novada Vēstis”, mums ir visi numuri kopš 2000.gada. 

Par novada aktualitātēm var gūt informāciju no pastāvīgās izstādes “Salas novadā”. 

Informējam iedzīvotājus par KAC piedāvātajiem pakalpojumiem novada centrā. 

 2019.gadā vairāk tika piedāvāts lietotājiem autorizēties, paskaidrojot, kādas iespējas ir 

labāk izmantot elektronisko katalogu, datubāzes un e- grāmatu. Saņēmām labas atsauksmes 

no mūsu lietotājiem par šo iespēju. Pasūtītas 10 grāmatas, pagarinājumu skaits 320. 

Lietotājiem tiek sūtīti atgādinājumi izmantojot e-pastu. 

Izmantojam SBA piedāvātās iespējas no citām reģiona bibliotēkām. 

Stāstām lietotājiem par WebPac izmantošanu, ir bijušas 2543 sesijas. 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizētilietotāji 

(2018) 

Autorizētilietotāji 

(2019) 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

93 95 +10,2 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

401 154 271 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

14 10 11 

SBA pieprasījumu skaits salīdzinot ar 2018. gadu ir audzis. Vajadzīgās grāmatas vedam no 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas aktīvā depozitārija krājuma , no Jēkabpils pilsētas 

bibliotēkas, no sava novada un kaimiņu novadu bibliotēkām., izsniegamu skaits – 313. 

Problēma ir telpu platība. Risinājumu redzam izmantot pašvaldības telpas, kuras mums arī 

tiek piedāvātas pēc vajadzības. 

 

6.Krājums 

Krājuma komplektēšanas organizācija notiek saskaņā ar lasītāju pieprasījumiem. Prioritātes 

pārskata periodā bija literatūras kvalitāte, daudzveidība, aktualitāte, lai aptvertu visas lasītāju 

interešu grupas. 2018.gadā ir izstrādāta Salas bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 

2018.-2022.gadam. Krājuma komplektēšanas finansējuma avots ir Salas novada pašvaldība, 

ir saņemti arī grāmatu dāvinājumi – 231 eks. 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

2338 2749 2882 

t. sk. grāmatām 1485 1878 2244 

t.sk. bērnu grāmatām (B+J) 296 319 366 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

853 871 638 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

1.5 1.8 2.0 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

   

 

2015.gadā uzsākta pilnībā automatizēta bibliotēkas procesu norise.  

http://www.salasnovads.lv/
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Krājuma pārbaude (inventarizācija) pārskata periodā nav veikta. 

 

Krājuma rādītāji – ir pieaudzis krājuma kopskaits, jaunieguvumu ir vairāk nekā iepriekšējos 

gados, izslēgto dokumentu skaits ir mazāks. Visvairāk iegādāta daiļliteratūra, jo tā visvairāk 

ir pieprasīta. Krājuma izvērtēšanas rezultātā norakstīti nolietoti iespieddarbi, novecojuši pēc 

satura un liekie dubleti. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 718 790 796 

t. sk. grāmatas 367 434 483 

t.sk. periodika 351 347 313 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 208 262 157 

t.sk. bērniem 61 76 70 

t.sk. nozaru literatūra 110 102 90 

Izslēgtie dokumenti 797 1226 486 

Krājuma kopskaits 10224 9774 9944 

t.sk. grāmatas 8281 8119 8138 

t.sk. periodika 1916 1633 1806 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.54 0.59 0.52 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

2.0 2.2 0.8 

 

Bibliotēkas lietotāji var izmantot abonētās tiešsaistes datubāzes Letonika un News. 

Letonikas piekļuves paroles izsniegtas 6 lietotājiem 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2017 2018 2019 

Letonika 100 310 105 

News 21 48 9 

    

 

 Ar Salas vidusskolas jauniešiem tikās JGB informācijas speciāliste Lilija Kirilova, kura 

stāstīja par datu bāzu izmantošanu. Autorizējot lietotājus aicinām WebPac izmantot arī 

pieejamās datubāzes. Savukārt skolēniem vēršam uzmanību uz Letonikas konkursiem. 

 

Darbs ar parādniekiem  ir lielākā problēma, jo ja nozaudēts vai sabojāts vērtīgs eksemplārs, 

to ne vienmēr izdodas aizvietot ar līdzvērtīgu. Atgādinājumi par grāmatu nodošanu notiek 

mutiski, pa telefonu, rakstot atgādinājumus e-pastā BIS ALISE. 

 

Ar bibliotēkas krājumu saistītu īpašu problēmu nav. Vislabākā sadarbība jauno grāmatu 

iegādei ir ar SIA Virja, lielāku finansējumu vēlēties var vienmēr. 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Iegādājoties jaunās grāmatas vēršam uzmanību arī jaunākajai bērnu un jauniešu  literatūrai. 

Prioritāte protams ir latviešu autoriem. Pēc vajadzības iegādājamies arī izzinoša rakstura 

grāmatas par dažādiem tematiem Bērnu literatūras jaunieguvumi procentuāli salīdzinot ar 

jaunieguvumiem kopā ir 9%.(skatīt tabula Krājuma rādītāji) 

Skaits ir mazliet samazinājies sakarā ar to, ka ir pārizdevumi daudzām grāmatām un mums 

šīs grāmatas ir labā stāvoklī .Kā arī pērkot grāmatas izvērtējam grāmatu tematiku un 

piemērojamību dažādām vecuma grupām. 2019.gadā bibliotēkā ir bērnu žurnāli Avene un 

Rūķītis. No žurnāla Rūķītis esam kopējušas dažādu uzdevumu lapas. 
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Bibliotēkā darbs ar bērniem un jauniešiem norit mūsuprāt labi. Esam centušās piesaistīt 

lasītgribētājus no dažādām vecuma grupām. Mūsu iniciatīva ir ceļojošais grāmatu grozs 

Pūces grāmatas  uz PII “Ābelīte”. Darbā ar bērniem mēģinām strādāt rādoši, un tā ir 

prioritāte vairāku gadu garumā. Bibliotēkas bērnu un jauniešu lietotāju skaits pārskata 

periodā, salīdzinoši ar iepriekšējo periodu, ir skaitliski palielinājies par 12%(skatīt 5. 

nodaļas tabulā).Bibliotēkā ir pieejamas galda spēles un ir iegādātas dažas jaunas spēles, 

kuras bērni var ņemt uz mājām.Bibliotēkā ir atsevišķa telpa bērnu literatūras krājumam. 

 

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažāda vecuma 

grupām 

Aktīvākie apmeklētāji ir 1.-4. klašu skolēni. Priecē tas, ka uz bibliotēku atnāk pirmskolas 

bērni ar vecākiem un kopā izvēlas grāmatas. Tad kopā arī mācāmies, kā uzvesties bibliotēkā, 

ko var uzzināt no grāmatām un žurnāliem . 

 Pasākumā “Kāda esi mana bibliotēka” bērni iepazīst bibliotēku vairāk. Bērni iepazīst ari 

enciklopēdijas, dažādu nozaru literatūru. Pasākuma laika bērniem tiek uzdoti dažādi 

jautājumi un aicinājums sameklēt vajadzīgo grāmatu. Paldies vēlamies pateikt PII’’ Ābelīte” 

skolotājām par atsaucību mūsu aicinājumiem apmeklēt bibliotēku. Vairākus gadus notiek 

pasākums  “Kas dzīvo bibliotēkā”. Mazie apmeklētāji ir iecienījuši krāsojamās grāmatas un 

galda spēles.  

Ar vidējā vecuma apmeklētājiem ir sarežģītāk. Viņi vēlas mazāk lasīt. Tāpēc  vairāk aicinām 

uz pasākumiem un izstādēm. Katrā bibliotēkas apmeklējumā tiek izmantota literatūra, ar 

kuru pievēršam jauniešu uzmanību . Salas vidusskolā  notiek lasīšanas veicināšanās 

pasākumi. Skolotāji ar mums sazinās par konkrētām grāmatām, un tad jau skolēni atnāk uz 

bibliotēku. Aktivitāte jūtama janvārī, kad skolā notiek daiļlasīšanas konkurss. Skolēni 

izmanto iespēju spēlēt bibliotēkā galda spēles, tad mēs pastāstām arī par jaunākajām 

grāmatām. 

10.-12. klašu grupā  skolā notiek lasīšanas semināri un atkarībā no tēmas ir arī literatūras 

pieprasījums. Pagājušajā gadā tā bija latviešu oriģinālliteratūra.  Ir jaunieši, kuri izvēlas  

pieaugušajiem domāto  literatūru. Nedaudz, bet bija pieprasījums pēc psiholoģijas 

literatūras. 

Mūsu bibliotēkā viesojās Jēkabpils Galvenās bibliotēkas(JGB) informācijas speciāliste Lilija 

Kirilova, kura jauniešiem stāstīja par datu bāzēm un elektronisko  katalogu un demonstrēja 

prezentāciju par šo tematu. Pasākuma beigās bija jautājumi, lai secinātu, kā jaunieši izpratuši 

šo tematu. 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Strādājot ar bērniem,  mūsu prioritāte ir lasīšanas veicināšana, jo jūtam ka ir zudis 

lasītprieks. Tas jau tepat ir tikai jāsameklē, to arī centāmies darīt visa gada garumā,  rīkojot 

dažādus pasākumus un izliekot izstādes. 

Gada sākumā bibliotēkā bija izlikta ceļojošā izstāde no JGB “Latvijas simtgades grāmata”. 

Skolēni varēja apskatīt ļoti  senas  un mūsdienās izdotās grāmatas. Lai iepazītu citu 

bibliotēku,  ar sākumskolas skolēniem devāmies uz JGB Bērnu literatūras nodaļu.  

Tā bija informatīvi – izklaidējoša nodarbība, kurā bērni iepazina interesantas izklaides 

iespējas un ieguva jaunu informāciju par bibliotēku. Visa gada garumā tika izliktas 

literatūras izstādes rakstniekiem -jubilāriem, ar kuru palīdzību aicinājām bērnus lasīt dažādu  

rakstnieku darbus. Tika iepazīta  Annas Sakses, Ērika Kestnera, Ulda Plotnieka, Mirdzas 

Kļavas, Kārļa Skalbes un ziemeļvalstu rakstnieku daiļrade. 
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Mūsu bibliotēkā viesojās rokdarbniece Sanita Krasovska ar tamborētām  mīļlietiņām.  Uz 

tikšanos aicinājām pamatskolas meitenes un mājturības skolotāju. Šo izstādi apskatīja arī PII 

“Ābelīte” bērni. 

Salas novada svētku laikā aicinājām bērnus uzzīmēt zīmējumus par godu zemenei, jo tā ir 

attēlota mūsu ģerbonī. Tas atkal bija pasākums, lai atgādinātu bērniem par novadu , kurā 

viņi dzīvo. Tika izveidota zīmējumu grāmata “Ogu karaliene-zemene”. Un šeit var minēt 

labu sadarbību ar vizuālās mākslas skolotāju Daci Ķiploku. 

Izaicinājums bija piedalīties izdevniecības “Liels un mazs” rīkotajā projektā “Mūsu mazā 

bibliotēka.” Iesaistījām gan bērnudārza bērnus, gan  arī sākumskolas 4. klasi. Bērni labprāt 

lasīja , zīmēja , veidoja un noslēgumā saņēma saldumus un pateicības. 

Uz bērnudārzu gada garumā ceļoja grāmatu kaste “Pūces grāmatas”, kurā tika ievietotas 

jaunās bērnu grāmatas. Bija arī pieprasījumi no bērniem pēc konkrētām grāmatām. 

Nozīmīga bija Sēlijas apvienības pašvaldību kopīgi veidotā izstāde “Sēlijai būt”, kuru varēja 

skatīt bibliotēkā. Par izstādi stāstīja Salas novada Sabiedrisko un tūrisma lietu speciāliste 

Jolanta Grandāne,  ar kuru mums ir izveidojusies veiksmīga sadarbība. Lai ieinteresētu 

skolēnus lasīt par savu novadu, bija izlikta plaša literatūras izstāde par Sēlijas novadu. 

Pasākuma laikā skolēni  izvēlējās sev interesējošu grāmatu un par to pastāstīja saviem klases 

biedriem. Saviem jauniešiem mēģinām stāstīt par mūsu novada radošiem cilvēkiem. Viņiem 

bija iespēja tikties ar rokdarbnieci Agritu Kropu , apskatīt rokdarbus , kā arī skatīt Sandras 

Utmanes austās jostas. 

Gada nogalē uz Salas vidusskolas mazo skolu aizceļoja grāmatas par rūķiem. Piedalījāmies 

izstādē par rūķiem, to veidoja skolotāja Pārsla Stirna ar kuru mums ir vairāku gadu 

sadarbība. 

Centāmies ar paveikto aicināt bērnus un jauniešus uz bibliotēku un parādīt , ka te var ne tikai 

lasīt, bet arī tikties ar dažādiem cilvēkiem un apskatīt izstādes. Ļoti ceram, ka kopīgi 

atradām pazudušo lasītprieku. 

Bibliotēkas sadarbības tikls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

Tātad, lai veiksmīgi noritētu darbs ar bērniem, ir svarīgi, lai būtu labi sadarbības partneri. 

Un tādi mums ir. Tā ir Salas vidusskola un PII “Ābelīte”. Bērnudārza bērni bija bieži 

ciemiņi bibliotēkā, jo tā ir māja, kurā dzīvo gudrība. Ar tādu nosaukumu bija arī pasākumi. 

Savukārt sākumskolas bērni iepazina bibliotēku pasākumos “ Kāda esi man bibliotēka”? 

Laba sadarbība vairāku gadu garumā ir ar JGB Bērnu literatūras nodaļu. Esam braukuši 

ciemos, lai apskatītu bibliotēku un labi pavadītu laiku, kā arī iegūtu jaunas zināšanas un 

prasmes. Salas vidusskolas skolotāji ir atsaucīgi un atvērti sadarbībai. Vairāku gadu 

sadarbība ir ar vizuālās mākslas skolotāju Daci Ķiploku. Gada nogalē bija skatāmi ļoti 

ziemīgi zīmējumi. Mājturības skolotāja Dace Jēkabsone vienmēr ir centusies ar meitenēm 

apmeklēt rokdarbu izstādes. Arī literatūras skolotājas Anita Zvirgzda un Valda Dubkeviča 

un skolēni apmeklēja mūsu bibliotēku  pasākumā “Latvijas simtgades grāmata”. Salas 

vidusskolas jaunieši kopā ar vēstures skolotāju apmeklēja pasākumu “Sēlijai būt”, iepazina 

literatūras izstādi par Sēliju. 

2019.gadā apmeklējām profesionālās pilnveides pasākumus(Skatīt 4.nodaļa) 
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8. Novadpētniecība 
 

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Kā parasti, arī 2019.gadā novadpētniecībā uzdevums bija apzināt,  vākt un sistematizēt  

materiālus no dažādiem izdevumu veidiem. Viens no darba virzieniem bija izstādes, kuras 

tika izliktas bibliotēkā, veidoti pasākumi. Prioritāte bija strādāt tā, lai mūsu apmeklētajiem 

atsvaidzinātu zināšanas par novadu un radītu interesi par jauniem notikumiem. 

Novadpētniecības krājums 

Komplektēšana, ietverto materiālu veidi 

Bibliotēkā tika komplektēta literatūra, kurā ir informācija par novadu, vai novadniekiem. 

Sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciālisti Jolantu Grandāni bibliotēkā ir 

pieejami bukleti, kuros ir ietverta informācija par novadu. Ir izveidota skolēnu zīmējumu 

grāmata  “Ogu karaliene-zemene.” 

Salas bibliotēkas novadpētniecības krājumu veido materiāli no periodikas, no vietnēm 

www.salasnovads.lv, www.jekabpilslaiks.lv, kuri tiek uzkrāti tematiskajās mapēs, kā arī 

novadnieku-literātu sarakstītās un izdotās grāmatas.  Lietotājiem ir pieejami pašvaldības 

informatīvie izdevumi no 2000. gada un publiskie pārskati no 

 2002.-2008. gadam. Pēc pieprasījuma tika piedāvāts publiskos pārskatus skatīt novada 

mājas lapā. 

Krājuma organizācija un glabāšana 

Novadpētniecības krājums ir izvietots atsevišķos plauktos. Grāmatām ir marķējums. 

Novadpētniecības mapes ir atspoguļotas BIS Alise elektroniskajā katalogā un tām ir piešķirti 

svītrkodi. 

Izmantojums 

Novadpētniecības krājums tika izmantots papildinot Salas vidusskolas skolēnu un skolotāju 

veidoto fotoizstādi “Mana zeme skaistā”. 

Pasākumā “Kādas mājas stāsts” apmeklētāji tika iepazīstināti ar mapes “Salas pagasta 

vēsture “ saturu. 

Bibliotēkā tika izlikta JGB ceļojošā izstāde par mūsu novadnieku dārznieku Viktoru 

Orehovu. Izstāde tika papildināta ar materiāliem no novadpētniecības krājuma. Dzejas dienu 

pasākumā literatūras izstādē bija skatāmas novadnieku-literātu grāmatas. Novembrī 

bibliotēkā bija ceļojošā izstāde “Sēlijai būt” un tā tika papildināta ar plašu literatūras izstādi 

par Sēlijas novadu. 

Novadpētniecības darba popularizēšana 

Kā jau katru gadu, arī 2019. gadā tika strādāts, lai radītu interesi par savu novadu.  Interneta 

vietnē www.facebook.com , www.salasnovads.lvregulāri tika ievietota informācija par 

novadpētniecības literatūras izstādēm un pasākumiem.  Esam priecīgas par daudzu cilvēku 

skatījumiem šajā interneta vietnē. 

Pasākums no cikla “Kādas mājas stāsts” par Salas pašvaldības ēku skatījums 135 cilvēki.  

Salas vidusskolas skolēni un skolotāji piedalījās skolu jaunatnes fotokonkursā “Mana zeme 

skaistā” . Šīs fotogrāfijas bija skatāmas bibliotēkā. Salas vidusskolas skolēnu zīmējumu 

izstāde “Ogu karaliene-zemene’’ radīja interesi  un  139 skatījumi. Vēlāk tika izveidota 

grāmata ar nosaukumu “Ogu karaliene-zemene”. Šie pasākumi notika maijā,  kad tika 

svinēti Salas novada svētki.  

http://www.salasnovads.lv/
http://www.jekabpilslaiks.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.salasnovads.lv/
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Ar literatūras izstādi par novadnieku Viktoru Orehovu no JGB radījām interesi 157 

skatījumiem. Popularizējot novadniekus-literātus, tika papildināta Dzejas dienu literatūras 

izstāde - 88 skatījumi. Skaista bija Aloiza Savicka foto izstāde, kura priecēja bibliotēkas 

apmeklētājus un arī virtuālos apmeklētājus ar 55 skatījumiem.  Par godu Latvijas dzimšanas 

dienai bibliotēkā bija skatāma Sēlijas novada apvienības veidotā izstāde “Sēlijai būt” ar 137 

skatījumiem. 

Sadarbība novadpētniecības jomā 

Svarīgākā sadarbība ir ar novada Sabiedrisko un tūrisma lietu speciālisti Jolantu Grandāni- 

krājuma papildināšana, līdzdalība pasākumos. 

Laba sadarbība ir ar Salas vidusskolas Vēstures izpētes kabineta vadītāju Pārslu Stirnu un 

novadpētnieku pulciņu- pasākumu cikls “Kādas mājas stāsts”, izstāžu apmeklējums. 

Regulāri piedalāmies Novadpētniecības konkursos, kurus organizē JGB. Ir saņemtas 

pateicības, meklējot atbildes,  tika iesaistīti arī lietotāji. 

 2019. gadā  piedalījāmies Novadpētniecības konferencē Jēkabpilī un pieredzes apmaiņas 

braucienā uz Siguldu. 

Jauninājumi novadpētniecības darbā 

Salas novada tūrisma maršruti ir apskatāmi vietnē https://www.explorebaltics.eu/lv/marsruti/, 
tas tika pastāstīts apmeklētājiem, kuri interesējas par novadu. Krājums tika papildināts ar 
bukletiem: Sēlijas salas, Baltu ceļš, Ceļo gudri, brošūru Baltu ceļš. 

Sēlijas apvienības gada kalendārs 2020.gadam būs prezentācijas materiāls, ko savā rīcībā 

iegūs katra no septiņām Sēlijas novadu apvienības sastāvā esošajām pašvaldībām. Kalendāra 

fotogrāfijas ataino Sēlijas dabas ainavas. Tām ir vairāki autori, tajā skaitā arī šo pašvaldību 

sabiedrisko attiecību speciālisti. Gada sākumā pie mums viesojās Latvijas Radio-1 žurnāliste 

un uzklausīja stāstījumu par bibliotēku. Piedalījāmies akcijā “Viena diena bibliotēkas 

dzīvē”. Interneta vietnē www.facebook.com nedēļas garumā  ievietojām fotogrāfijas no 

bibliotēkas ikdienas. Esam izteikuši pateicības mūsu bibliotēkas lasītājām Ivetai Siliņai un 

Lijai Borodušķei par jaunu grāmatu dāvinājumu. Pateicība publicēta  izdevumā “Salas 

Novada Vēstis”. 

 

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

 

Jāpilnveido bibliotēkas darbinieku digitalizācijas prasmes.  

Nav pilnveidots darbs ar pagasta iedzīvotājiem, lai savāktu viņu atmiņas. Ir jākonsultējas ar 

JGB darbiniekiem 

 

Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 
 

 Izvietojot grāmatas un materiālus izstādēs, ir jūtama cilvēku interese par  savu novadu. 

Izstāžu cikls “Salas novada radošie cilvēki” ir iecienīts un reizēm rada cilvēkos pārsteigumu, 

ka mums blakus ir tik talantīgi cilvēki. Ar izstāžu un pasākumu  palīdzību pievēršam 

apmeklētāju uzmanību aktualitātēm un vēstures notikumiem, par kuriem ne visiem ir 

zināms. 

 

9.Projekti 

 

Realizēts izdevniecības “Liels un mazs” projekts “Mūsu mazā bibliotēka”, kurš iesākās 

iepriekšējā gada rudenī.Jaunas grāmatas lasīja PII “Ābelīte” audzēkņi un sākumskolas 

4.klases skolēni. Bija arī darba burtnīcas, bērni stāstīja par izlasīto, zīmēja veidoja, radoši 

darbojās. 

https://www.explorebaltics.eu/lv/marsruti/
http://www.facebook.com/
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10. Publicitāte 
 

Par aktivitātēm bibliotēkā  sabiedrība tiek informēta dažādos veidos. Vislielāko popularitāti 

guvusi bibliotēkas lapa sociālajā tīklā www.facebook.com – Salas novada Salas bibliotēka. 

Tur redzama informācija, izstāžu un pasākumu fotogrāfijas. Pie ieejas durvīm uzstādītajā 

stendā izvietota informācija par gaidāmiem pasākumiem un izstādēm katru mēnesi. 

Apmeklējot Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapu un Kultūras karti, arī var gūt 

informāciju par Salas bibliotēku. Iedzīvotājiem katru mēnesi pieejams Salas novada 

pašvaldības izdevums “Salas Novada Vēstis”, popularitāti vairāk guvusi arī novada mājas 

lapa www.salasnovads.lv 

Ciemata centrā Salā uz laukuma uzstādīts liels LED ekrāns. Tajā informācija par bibliotēkas 

lielākajiem pasākumiem bija redzama martā, augustā un oktobrī. 

Publikācijas par bibliotēkas aktivitātēm regulāri redzamas izdevuma “Salas Novada Vēstis” 

kultūras afišā. Vēl šajā izdevumā bija informācija par tikšanos ar SIA Sedumi pārstāvi par 

jaunumiem dārzkopībā, un informācija par tikšanos ar biškopi Jūliju Lavrinoviču. 

 Salas Novada Vēstīs bija izteikta pateicība mūsu lasītājām Ivetai Siliņai un Lijai Borodušķei 

par grāmatu dāvinājumiem. Reģionālajā laikrakstā “Jaunais Vēstnesis” februārī bija apraksts 

ar fotogrāfiju par Sanitas Krasovskas rokdarbu izstādi. 

Pārskata periodā bibliotēkā izliktas 53 tematiskās izstādes un organizēti 28 dažādi pasākumi 

pieaugušajiem un bērniem. Veiksmīgākie pasākumi bija pavasarī tikšanās ar SIA Sedumi 

pārstāvi Agnesi Vilcāni, kura stāstīja par jaunumiem, kas interesē dārzniekus un mazdārziņu 

īpašniekus. Pasākums bija plaši apmeklēts. Interesants bija biškopes Jūlija Lavrinovičas 

stāstījums par biškopības produktu lietošanu veselībai. Varējām aplūkot dažādus bišu 

produktus, bija atvestas arī dzīvas bites rāmītī aiz stikla. Vislielāko interesi izraisīja ceļojošā 

izstāde “Sēlijai būt”,  kuras veidošanā piedalījās Sēlijas novada pašvaldības. Vispirms šī 

izstāde bija skatāma Rīgā Gaismas pilī, oktobrī – mūsu bibliotēkā. Šī ceļojošā izstāde būs 

pieejama visām iesaistītajām pašvaldībām. 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Bibliotēkai visciešākā sadarbība ir ar Salas novada pašvaldību , jo bibliotēka ir pašvaldības 

struktūrvienība. Pašvaldība nodrošina finansējumu krājuma komplektēšanai, informācijas 

tehnoloģiju pakalpojumiem, darbinieku atalgojumu un profesionālās pilnveides izmaksas. 

Laba sadarbība ar vietējām izglītības iestādēm – PII “Ābelīte” un Salas vidusskolu. Mazie 

bērni un skolēni apmeklē mūsu rīkotos pasākumus, nāk ekskursijās iepazīties ar bibliotēku. 

Vislabākā sadarbība ar vidusskolas novadpētniecības pulciņu skolotājas Pārslas Stirnas 

vadībā. Pasākumi, kas saistās ar novadpētniecību, notiek regulāri. Aktīvi sadarbojamies ar 

novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciālisti Jolantu Grandāni, kura 

piedalījās izstādes “Sēlijai būt” veidošanā, kā arī stāstīja par to izstādes atklāšanā mūsu 

bibliotēkā. Sadarbība no jauna ir ar rokdarbniecēm Sanitu Krasovsku no Jēkabpils un Agritu 

Kropu, kura dzīvo Salā. Bija izstādītas rokdarbu izstādes un rokdarbnieces piedalījās izstāžu 

atklāšanā. Lasītāju klubiņā  “Lasāmprieks” piedalījās dzejniece Agrita Priedoliņa no 

Jēkabpils, kura lasīja savu dzeju. Viņai ir izdota dzejoļu grāmata un dzejoļi publicēti arī 

citos krājumos. 

Aktīva sadarbība ir ar Jēkabpils Galveno bibliotēku. Tika izliktas ceļojošās izstādes par 

mūsu novadnieku Viktoru Orehovu un Latvijas  Simtgades grāmatas. Šajā izstādē bija 

apkopotas grāmatas par katru pagājušā gadsimta gadu, interesanti bija iepazīties ar gadsimta 

sākuma grāmatām. Skolēniem par datu bāzēm un elektronisko katalogu stāstīja un 

prezentāciju rādīja Jēkabpils Galvenās bibliotēkas informācijas speciāliste Lilija Kirilova.  

Ar prieku skolēni un mazākie bērni apmeklēja Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu 

literatūras nodaļu. 

 

 

http://www.facebook.com/
http://www.salasnovads.lv/
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12. Veiksmes stāsts 

 

Mūsu bibliotēkas veiksmes stāsts bija noslēdzošā piedalīšanās izdevniecības Liels un mazs 

lasītveicināšanas programmā bērniem "Mūsu mazā bibliotēka".   Projektā iesaistījām Salas 

vidusskolas 4.klasi un PII ‘’Abelīte” bērnus. 2018. gadā tika nopirktas projektā paredzētās 

dažādu valstu autoru grāmatas, saņēmām darba burtnīcas. Notika aktivitātes bibliotēkā, 

skolā un bērnudārzā. Projektu noslēdzot bērni saņēma dāvanas un saldumus. Mūsu 

secinājums ir, ka šāda veida projekti ir ļoti interesanti bērniem un viņi tajos labprāt iesaistās.  

Otrs, mūsuprāt, veiksmes stāsts ir par lasītāju kopas “Lasāmprieks” iedibināšanu. Notika 

sarunas par jaunajām grāmatām, tikšanās, radošas nodarbes. Ļoti ceram, ka arī 2020. gadā būs 

interese par šāda veida aktivitātēm. Priecē tas, ka ir palielinājies bibliotēkas lietotāju skaits. 

Tātad ar mazajiem lasītājiem meklējām lasītprieku un pieaugušajiem lasītājiem piedāvājām 

iegūt zināšanas un jaunas prasmes apmeklējot bibliotēku. 

 

 

Lasītākās grāmatas Salas bibliotēkā 

Freimane I. Magones laiks 

Dimante I. Nāve Kraukļu ciemā 

Bula Rolanda Stopētāju lieta 

Kurzemnieks K. Trīsreiz nogalināts 

Judina D. Lāsts 

Veinberga J. Svešais draugs 

Šadre D. Sens attēls 

AuziņšA. Pūcei aste noziedējusi 

AbdullajevsČ Sarautā saikne 

Zigmonte D. Pavasara krustcelēs 

Preses saraksts 

 

Ābolniece, Ligita,  Izstāde Salas pagasta bibliotēkā : [par Jēkabpils iedzīvotājas Sanitas Krasovskas 

tamborēto rotaļlietu izstādi Salas pagasta bibliotēkā] / Ligita Ābolniece.  Jaunais Vēstnesis, Nr.9 

(2019, 1.marts), 7.lpp. : ģīm.. 

 

 Ābolniece, Ligita,  Salas pagasta bibliotēkā notiek izglītojošs pasākums : [par SIA "Sedumi"   

speciālistes Agneses Vilcānes lekciju dārzeņkopības interesentiem] / Ligita Ābolniece.  Jaunais 

Vēstnesis, Nr.12 (2019, 22.marts), 9.lpp. 

 Lavrinoviča, Ruta, Salas bibliotēkā notika lekcija dārzkopjiem:[par SIA "Sedumi" speciālistes Agneses 

Vilcānes lekciju dārzeņkopības interesentiem]/Ruta Lavrinoviča, Salas novada vēstis Nr. 

114(2019,11.aprīlis),10.lpp 

Lavrinoviča,Ruta, Salas bibliotēkā zum bites:[Tikšanas ar biškopi Jūliju Lavrinoviču]/Ruta Lavrinoviča, 

Salas novada vēstis, Nr.115(2019,10.maijs),10.lpp 

Presē, LED ēkrānā atspoguļotā informācija par Salas bibliotēku 
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Datums Publikācijas vieta Nosaukums Raksta autors 

22.02.2019. Jaunais vēstnesis Izstāde Salas bibliotēkā (S.Krasovskas 

rokdarbi) 

L. Ābolniece 

11.04.2019. Salas novada vēstis Salas bibliotēkā lekcija dārzkopjiem 

(SIA Sedumi pārstāve A. Villcāne) 

R.Lavrinoviča 

10.05.2019. Salas novada vēstis Salas bibliotēkā zum bites(Tikšanās ar 

biškopi J. Lavrinoviču-biškopības 

produkti 

R.Lavrinoviča 

Janvāris-maijs,    

septembris-

novembris. 

Salas novada vēstis Kultūras afiša (pasākumi izstādes) J.Grandāne 

Marts, augusts, 

oktobris 

LED ekrāns novada centrā Salas bibliotēkā lekcija dārzkopjiem 

(SIA Sedumi pārstāve A. Villcāne) 

J.Grandāne 

 LED ekrāns novada centrā Fotoizstāde “”Dabā skartie 

mirkļi”(Aloizs Savickis) 

J.Grandāne 

 LED ekrāns novada centrā Ceļojošā izstāde “Sēlijai būt” J. Grandāne 
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PASĀKUMI IZSTĀDES SALAS BIBLIOTĒKĀ 2019. 

 

Izstāde no JGB Latvijas simtgades grāmata 

 

 

Salas vidusskolas skolēnu fotoizstāde ‘’Mana zeme skaistā” 

 

Ciemojamies JGB bērnu literatūras nodaļā 
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Pasākums no cikla ‘’Kādas mājas stāsts” par Salas pašvaldības ēku stāsta domes priekšsēdētāja I. 

Sproģe 

                                         

       Tikšanās lasītāju kopā ‘’Lasāmprieks” 
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                                           Tikšanās ar rokdarbnieci no Jēkabpils Sanitu Krasovsku 

 

 

                        Ciemojamies JGB bērnu literatūras nodaļā 

          

Tikšanās ar SIA Sedumi dārzkopības nodaļas vadītāju Agnesi Vilcāni 
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                       Tikšanās ar JGB informācijas speciālisti Liliju Kirilovu .Stāstījums Bibliotēkas dialogs ceļā uz pārmainām 

 

Tikšanās ar biškopi no Jēkabpils Jūliju Lavrinoviču. Saruna par biškopības produktiem veselībai 
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Salas novada ietvaros skolēnu zīmējumu izstāde un izveidotā grāmata  “Ogu karaliene zemene” 

 

                     Piedalījāmies izdevniecības “Liels un mazs” lasītveicināšanas programmas projektā “Mūsu mazā bibliotēka”  
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JGB izstāde par mūsu novadnieku selekcionāru un dārznieku Viktoru Orehovu. Papildināta ar materiāliem no 

novadpētniecības krājuma 

 

 

1.klases ciemošanās bibliotēkā “Kas dzīvo bibliotēkā”? Radošā nodarbe ‘’Izrotā savu burtiņu” 
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Atzīmējot Starptautisko kafijas dienu 

 

 

 

                       

Sēlijas apvienības kopīgi veidotā ceļojošā izstāde “Sēlijai būt”. Salas vidusskolas  skolēni klausās  stāstījumu par Sēliju 
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                     Ziemeļvalstu literatūras nedēļas lasījums un pateicības vēstule no Ziemeļvalstu Ministru  padomes biroja 

 

                         

                                                        Izstādes no cikla “Salas novada radošie cilvēki” rokdarbniece Agrita Kropa   
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                                                                                              Sandras Utmanes austās jostas 

 

 

 

 

Ciemojamies JGB bērnu literatūras nodaļā 
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Radošā nodarbība  pirms Ziemassvētkiem 

 

Salas bibliotēkas vadītāja                                                                            Silvija Lazdiņa 


